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Nesta 5ª. edição da Revista do Veterinário

PremieRpet®, a Medicina Veterinária na Prática
apresenta o artigo “Probióticos na Medicina

Veterinária: o que sabemos?”, escrito pelo Prof. Dr.

Fábio Alves Teixeira e o M.V. Renan Medico da Silva, 2º.
colocados no 7º. Prêmio de Pesquisa PremieRpet®,

abordando as evidências sobre o uso de probióticos
para cães e gatos.

A PremieRpet® News comunica a parceria da

PremieRpet® com a Academia Brasileira de Clínicos
de Felinos (ABFel), salientando a importância da

atualização constante de médicos-veterinários na
área da Medicina Felina.

Já a seção Instituto PremieRpet® Transformando

Realidades destaca a parceria com o Onçafari,

projeto dedicado à conservação da vida selvagem

no Brasil, com foco nas espécies de onças pintadas
e lobos guarás.

Na Entrevista, a médica-veterinária Romeika

Herminia compartilha com os leitores sua trajetória
profissional e fala sobre a paixão pelos felinos e a
especialização em medicina felina.

Desejamos a todos uma ótima leitura!
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contato@premierpet.com.br
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O

s probióticos são definidos
como microrganismos
vivos que, ao serem
consumidos na quantidade
adequada, trazem benefícios à
saúde do hospedeiro (WERNIMONT
et al., 2020). Por se tratar do
fornecimento de microrganismos
vivos, é importante destacar que a
forma de quantificação das cepas
presentes nos produtos probióticos
se dá em unidades formadoras de
colônia (UFC), tanto individualmente a
cada microrganismo, como de forma
global, ou seja, o total de UFC para
todos as cepas presentes no produto.

8

Em humanos, há discussões sobre
os benefícios desses produtos
em diversos sistemas orgânicos,
como pele, trato urinário e
respiratório (AMDEKAR; SINGH;
DEEPAK, 2011; MUIZZUDDIN et
al., 2012; NAGALINGAM; COPE;
LYNCH, 2013). Porém, neste texto
o enfoque será nas alterações
gastrointestinais, por serem as
principais tentativas terapêuticas
de uso dos probióticos.
A prevalência de distúrbios
gastrointestinais em cães é
PremieRpet®
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bastante variável, com taxas que
oscilam entre 1% a 17,8% (EVANS;
LANE; HENDY, 1974; KATHRANI;
WERLING; ALLENSPACH, 2011;
NEILL et al., 2014; INOUE et al., 2015;
MARCHESI; TIMPANO; BUSECHIAN,
2017; WILES et al., 2017).
A possibilidade de modular a
microbiota intestinal ascende como
ferramenta terapêutica por meio
de antibióticos, dieta, prebióticos,
probióticos e transplante fecal
(KELLEY et al., 2009; RAMADAN et al.,
2014; ROSSI et al., 2014; SCHMITZ;
SUCHODOLSKI, 2016; STROMPFOVÁ;
KUBA; LAUKOVÁ, 2017).
Diversos benefícios foram
atribuídos à microbiota intestinal
saudável e incluem a modulação da
angiogênese intestinal, aumento
da meia vida das células epiteliais
do intestino, fortalecimento das
junções celulares, modulação da
secreção de citocinas e mucina,
influência sobre as populações de
linfócitos T, aumento da secreção
de anticorpos (especialmente
imunoglobulina A), produção
de defensinas e liberação de
enzimas digestivas que permitem
a assimilação de carboidratos

9

complexos no cólon (SAARELA
et al., 2000; STAPPENBECK;
HOOPER; GORDON, 2002;
CANI et al., 2007; COLLADO;
GRZEŚKOWIAK; SALMINEN,
2007; EWASCHUK et al., 2007;
GUARNER, 2007; AMAR et al.,
2011; LAKHAN; KIRCHGESSNER,
2011; MOREIRA et al., 2012;
SCHMITZ; SUCHODOLSKI, 2016).
A fermentação promovida pelos
microrganismos que habitam
o intestino resulta na produção
de ácidos graxos de cadeia
curta (AGCC), como o butirato,
que fornecem energia para o
metabolismo bacteriano e das
células epiteliais e promovem o
desenvolvimento adequado do
tecido intestinal (CUMMINGS, 1981;
RÉRAT et al., 1987; CUMMINGS;

MACFARIANE, 1991).

A microbiota intestinal é capaz
de metabolizar células epiteliais
desprezadas e muco endógeno
(SUNVOLD et al., 1995; TOPPING;
CLIFTON, 2001) e é considerada
fundamental para a eliminação de
patógenos, síntese de vitaminas,
absorção de nutrientes e sinalização
da insulina, além de promover
proteção contra o estresse
fisiológico (MOENS; VELDHOEN,
2012; HUR; LEE, 2015).
Os probióticos são microrganismos
vivos que, ao serem administrados,
conferem benefício à saúde do
hospedeiro, com resultados
positivos na prevenção ou
tratamento de doenças intestinais
e doenças sistêmicas de humanos

“Os probióticos são microrganismos vivos que, ao serem
administrados, conferem benefício à saúde do hospedeiro.”
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(HOOPER; GORDON, 2001;
PEÑA et al., 2005; KUKKONEN;
SAVILAHTI; HAAHTELA, 2006;
RHODES; WALLACE, 2006;
BARBARA et al., 2007; DEV et al.,
2008; CANI; DELZENNE, 2009; HILL
et al., 2015; PREIDIS; VERSALOVIC,
2015). A administração da
quantidade adequada dos
microrganismos é fundamental para
o efeito benéfico dos probióticos
(OUWEHAND, 2017).

que testaram probióticos para
cães com enteropatia aguda ou
crônica. Em seis, o fornecimento de
probióticos não apresentou efeito
benéfico claro (WESTERMARCK
et al., 2005; SIMPSON et al., 2009;
BYBEE; SCORZA; LAPPIN, 2011;
COÊLHO; COÊLHO; MANCILHA,
2013; SCHMITZ et al., 2015;
TORRES-HENDERSON et al.,
2017; WHITTEMORE et al., 2019).
Os dados das outras 14 pesquisas
Na medicina veterinária, a indicação clínicas realizadas com o intuito de
avaliar possíveis efeitos benéficos do
para uso de probióticos em
uso de probióticos nas enteropatias
quadros de gastroenteropatias
caninas são comentadas na
vem crescendo, porém, o perfil de
microrganismos a serem fornecidos, sequência, com enfoque na dose e
no perfil microbiano.
bem como a quantidade, ainda não
estão totalmente estabelecidos.
Apesar do termo probiótico remeter
automaticamente às bactérias,
Em recente levantamento
bibliográfico realizado pelos autores leveduras também são colocadas
como potencial probiótico, como a
(dados não publicados), foram
Saccharomyces boulardii (CZERUCKA;
encontrados 20 artigos científicos
PICHE; RAMPAL, 2007).
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“Na medicina veterinária, a indicação para uso de probióticos
em quadros de gastroenteropatias vem crescendo, porém,
o perfil de microrganismos a serem fornecidos, bem como a
quantidade, ainda não estão totalmente estabelecidos.”
PremieRpet®
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O fornecimento desse
microrganismo a cães (1g/dia,
durante 10 dias) demonstrou
prevenir diarreia induzida por
lincomicina, quando iniciada nos
animais concomitantemente a esse
fármaco. A levedura demonstrou,
ainda, reduzir a duração da diarreia
em relação ao grupo controle
(SINAN AKTAS; KAZIM BORKU;
OZKANLAR, 2007).
Já a S. boulardii oferecida a cães
com doença intestinal inflamatória
(DII), na dose de 1,0x109 UFC/dia,
resultou em menor índice de
atividade clínica da enteropatia
crônica canina e menor frequência
de defecação, quando comparado
ao grupo controle (D’ANGELO
et al., 2018). Apesar dos efeitos
benéficos dos dois estudos
citados, os autores deste texto
não conhecem nenhum produto
probiótico brasileiro que contenha
essa levedura em sua composição.

No contexto das bactérias, em cães
com diarreia aguda idiopática,
a administração de Bifidobacterium
animalis AHC7 (2x1010 UFC/dia)
reduziu o tempo de manifestações
clínicas e o número de cães que

precisaram receber metronidazol
(KELLEY et al., 2009). B. animalis
AHC7 também foi fornecido a
cães com alteração fecal devido
ao “estresse de canil”. Os que
receberam mais de 1,5x107 UFC/dia
apresentaram melhor escore fecal
quando comparados ao grupo que
recebeu menos de 1000 UFC/dia
(KELLEY et al., 2012).
Os autores também desconhecem
produtos probióticos brasileiros que
contenham esse microrganismo.

Algo comumente observado é a
associação de diferentes espécies
de microrganismos no mesmo
produto probiótico. Cães com
gastroenterite aguda, tratados
com uma combinação probiótica,
apresentaram redução do tempo
de recuperação em relação ao
grupo controle. No estudo, os
animais receberam, três vezes
ao dia, de 2,85 a 8,55x109 UFC de
Pediococcus acidilactici, Bacillus
subtilis, Bacillus licheniformis e
Lactobacillus farciminis com 1,35
a 4,05x109 UFC de Lactobacillus
acidophilus (HERSTAD et al.,
2010). O L. acidophilus DSM 13241
também foi objeto de estudo em
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cães com sensibilidade alimentar
inespecífica (caracterizada por
fezes amolecidas), que na ingestão
de 3x109 UFC/dia, durante 12
semanas, resultou na melhora do
escore fecal, menor frequência de
defecação e menor ocorrência de
fezes “inaceitáveis” e “defecações
indesejadas” (PASCHER et al., 2008).
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A eficiência de um combo de
Lactobacillus fermentum VET 9A,
Lactobacillus rhamnosus VET 16A
e Lactobacillus plantarum VET
14A, sob dose global de 2,0x109/
dia, durante sete dias, foi avaliada
em cães com diarreia aguda ou
intermitente. Houve melhora do
escore fecal quando comparado
ao grupo que recebeu o placebo
(GÓMEZ-GALLEGO et al., 2016).
Outro combo de Lactobacillus,
com dose pouco clara, foi fornecido
a cães com enteropatia crônica
responsiva a dieta, com tendência
a melhora no perfil inflamatório
marcado pela concentração
de interleucina e interferon no
intestino (SAUTER et al., 2006).
Já a mistura de L. plantarum
DSM 24730, Streptococcus
thermophilus DSM 24731,

PremieRpet®
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Bifidobacterium breve DSM 24732,
Lactobacillus paracasei DSM
24733, Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus DSM 24734,
L. acidophilus DSM 24735,
Bifidobacterium longum 120 DSM
24736 e Bifidobacterium infantis
DSM 24737 foi fornecida a cães
com diarreia hemorrágica aguda na
dose mínima de 225x109 UFC/10kg
de peso corporal. Foi observada
melhora clínica mais rápida (1 dia a
menos), além de menor abundância
fecal de Clostridium perfringens e
menor concentração de toxina de
C. perfringens no grupo tratado com
probióticos, em comparação ao
placebo (ZIESE et al., 2018).
Em cães com parvovirose,
ocorreram efeitos benéficos do
combo de Lactobacillus casei,
L. plantarum, L. acidophilus, L.
delbrueckii spp bulgaricus, B.

"Apesar do termo probiótico
remeter automaticamente às
bactérias, leveduras também
são colocadas como
potencial probiótico..."
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longum, Bifidobacterium breve, B.
infantis e Streptococcus salivarus
spp thermophilus. A dose global de
450x109 UFC/dia conferiu menor
mortalidade, melhora clínica mais
rápida, melhor contagem de
leucócitos, linfócitos e de escore
clínico quando comparado ao
não recebimento (ARSLAN et al.,
2012). O mesmo combo probiótico
(112 a 225x109 UFC/dia/10kg) foi
comparado com a terapia mista de
metronidazol e prednisona a cães
com DII durante 60 dias. Ambos os
grupos tiveram melhora clínica,
que ocorreu mais rapidamente no
grupo medicado (ROSSI et al.,
2014). Outro grupo de cães com
DII foi dividido em tratamento
à base de prednisona e dieta
hipoalergênica com ou sem o
mesmo combo de probióticos sob
mesma dose. O grupo que recebeu
o probiótico teve maior expressão
de proteínas da junção celular,
sugerindo melhor homeostase e
barreira intestinal (WHITE et al., 2017).
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Apesar de haver “combos”
de probióticos, uma espécie
bacteriana comumente observada
nos produtos é a Enterococcus
PremieRpet®
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faecium. Em estudo prospectivo,
duplo-cego e randomizado com
cães introduzidos em canil, houve
menor ocorrência de diarreia nos
que receberam Enterococcus
faecium NCIMB 10415 4b1707 na
dose de 2,0x109 UFC/cão/dia (ROSE
et al., 2017). Essa cepa também foi
fornecida a cães com enteropatia
crônica responsiva a dieta (1 × 109
UFC/cão/dia) e resultou em um
pequeno aumento na variedade
de espécies de microrganismos
presentes nas fezes dos cães,
mas sem outros efeitos benéficos
significativos (PILLA et al., 2019).
Após a observação dos
estudos que utilizaram probióticos
para cães com alteração
gastrointestinal, percebe-se que

"Após a observação dos
estudos que utilizaram
probióticos para cães com
alteração gastrointestinal,
percebe-se que os resultados
das evidências científicas
atuais, em grande parte,
são de difícil interpretação."
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os resultados das evidências
científicas atuais, em grande parte,
são de difícil interpretação.
Em alguns estudos, a concentração
individual de cada microrganismo
está indisponível, o que impede
a comparação direta com os
produtos nacionais. Da mesma
forma, a exata caracterização
da cepa, mais do que apenas
a informação da espécie, não
está disponível nos estudos, o
que é de suma importância para
entendimento e aplicação das
informações obtidas (JENSEN;
BJØRNVAD, 2019). Além disso, a
exata metodologia aplicada nos
ensaios clínicos não é padronizada.
Outro fator importante é a
viabilidade dos microrganismos nos
diferentes produtos probióticos.
Um estudo já mostrou que
as informações contidas nos
rótulos podem não expressar a

real característica dos produtos,
havendo, inclusive, produtos
que contêm apenas o veículo
em si, sem a presença dos
microrganismos vivos (SCOTT
WEESE; MARTIN, 2011).

Assim, os fatores citados impedem
que seja extrapolada dos estudos
a possível dose ou concentração
ideal de microrganismos a ser
fornecida aos animais, o que torna
desafiadora a tarefa de administrar
probióticos aos pets com
gastroenteropatias. Diante disso,
tentando responder à pergunta do
título deste texto, pode-se dizer
que ainda sabemos muito pouco
sobre a aplicação dos probióticos
para cães e gatos e mais estudos
são necessários para viabilizar a
aplicação desses produtos que
aparentam ter alto potencial
terapêutico e que precisam ser
melhor elucidados.

"...o que torna desafiadora a tarefa de administrar
probióticos aos pets com gastroenteropatias..."
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PremieRpet® e ABFel firmam
parceria em prol da Medicina
Felina no Brasil

20

O Brasil tem a segunda maior
população de pets do mundo e o
crescimento de felinos se destaca. Já
são mais de 24,7 milhões de gatos e o
número vem aumentando cerca de 3%
ao ano, rumo à liderança no universo pet,
segundo dados da Associação Brasileira
da Indústria de Produtos para Animais
de Estimação (Abinpet) de 2019.
Para acompanhar esse avanço, é
importante que os médicosveterinários busquem especialização e
se mantenham atualizados, a fim de
atender as necessidades de cuidados
da espécie e as expectativas dos
tutores. E visando justamente
promover cada vez mais a expansão e
a excelência da Medicina Felina no país,
a PremieRpet® acaba de se unir à
Academia Brasileira de Clínicos de
Felinos (ABFel).
“A Medicina Felina cresce a passos
largos no Brasil e os profissionais da
PremieRpet®
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®
área necessitam de constante
aprimoramento. Acreditamos que
nossa parceria com a ABFel trará um
importante impulso para a
especialidade, agregando cada vez
mais crescimento científico e
especializado aos profissionais”,
aponta Madalena Spinazzola, diretora
de planejamento estratégico e
marketing corporativo da
PremieRpet®.
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A ABFel oferece uma série de
atividades de extensão em Medicina
Felina, tais como cursos de atualização,
palestras técnicas e congressos, com
participação aberta a médicosveterinários já formados ou graduandos.
Além disso, a Academia é a única
entidade oficialmente habilitada pelo
Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV) para conceder o
título de especialista em Medicina Felina.
Para obter o título, é preciso se
submeter a uma prova e todas as
informações podem ser encontradas
em www.abfel.org.br.
“Nossa parceria com a
PremieRpet® impulsionará a
implementação de diversos projetos e
isso favorece os associados que, cada
vez mais, terão acesso a conteúdos

técnicos de excelente qualidade.
Criaremos um universo de
oportunidades que serão muito bemvindas, tanto para os nossos associados
quanto para a medicina felina como um
todo”, comemora Cristiano Nicomedes,
presidente da ABFel.
Para a diretora de comunicação da
ABFel, Romeika Herminia, a união com a
PremieRpet® é sinônimo de
crescimento cientifico. “É com
satisfação e orgulho que recebemos a
PremieRpet® como parceira,
uma empresa que aposta e investe na
medicina veterinária. Essa valorização é
muito importante para nós que fazemos
e idealizamos uma medicina felina nos
quatro cantos do Brasil”, ressalta.
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INSTITUTO PremieRpet®

Instituto PremieRpet®
firma parceria com
projeto Onçafari

22

O Instituto PremieRpet® - braço
social da PremieRpet® que apoia e
incentiva pesquisas, estudos e ações
em prol da saúde dos animais –
anuncia a parceria com o Onçafari,
que tem por finalidade a conservação
da vida selvagem no Brasil, com foco
nas espécies de onças pintadas e
lobos guarás.
Essa nova parceria vai viabilizar a
construção de um centro de
reintrodução animal na Reserva
Santa Sofia, localizada no Pantanal
(MT). O novo recinto terá um espaço
de 2.500 m² dedicados aos mamíferos.
Além deste, um segundo espaço com
diferente estrutura, mais alto e
fechado, com 250m², vai abrigar e
reintroduzir diversas espécies de

PremieRpet®
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aves também ameaçadas de
extinção.
“Temos satisfação em apoiar
mais essa iniciativa que trabalha pela
preservação da vida selvagem do
país. Sabemos que o equilíbrio
ambiental depende diretamente da
preservação e do bem-estar das
espécies, tanto selvagens quanto
domésticas”, afirma Madalena
Spinazzola, presidente do Instituto
PremieRpet®.
“Esse apoio é de grande
relevância para o Onçafari.
A experiência do Instituto
PremieRpet® em outras frentes
sociais veio para somar nesse
incrível trabalho que estamos
fazendo”, avalia Mario Haberfeld,
fundador e presidente do Onçafari.

Como funciona

Recentemente, o projeto atingiu
o marco de 10 onças reintroduzidas
na natureza. A construção do centro
de reintrodução já está ativa e deve
receber animais silvestres vindos de
várias partes do país. Após avaliação
e cuidados com biólogos e
veterinários do local, os animais aptos
à reintrodução são estimulados a
recuperar independência, ainda
dentro do recinto. Atividades
rotineiras de caça e proteção são

monitoradas frequentemente até
que os animais possam ser
reintroduzidos à natureza.
Além do novo recinto na Reserva
Santa Sofia, localizada no Pantanal,
o projeto ainda conta com outros
dois centros de atuação, no Refúgio
Ecológico Caiman, também no
Pantanal, e na Pousada Thaimaçu,
na Amazônia.

ENTREVISTA

Romeika Herminia
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Referência em Medicina Felina, Romeika Herminia
tem uma trajetória de pioneirismo e excelência na
especialidade. Atualmente, coordena o curso de
pós-graduação da área na Equalis Nordeste, atua
na clínica Canis e Catus Especialidades (Natal – RN)
e é membro da diretoria da Academia Brasileira de
Felinos (ABFel).

PremieRpet®
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O contato com os animais foi
muito presente na minha casa,
sempre tínhamos um cão ou um
gato como animal de estimação. Entrei no curso de Zootecnia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), até então, não existia em Natal o curso
de Medicina Veterinária. Após 2 anos, meu esposo foi para Madri, na Espanha,
fazer o doutorado, e tive a oportunidade de estudar fora. Me matriculei na
Universidad Complutense de Madrid (UCM), como aluna visitante no curso de
Veterinária (a Zootecnia fazia parte do departamento de Veterinária). Foi nesse
período que surgiu realmente o meu interesse. O convívio com os alunos e sua
rotina fez nascer a minha paixão e, assim que voltamos para o Brasil, fui para
Mossoró cursar Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural do SemiÁrido (UFERSA).

Como nasceu seu interesse pela medicina
veterinária?

26

Os felinos sempre foram uma
paixão, sempre tive facilidade no
manejo. Quando comecei a atuar
em consultório tinha pacientes
das duas espécies, mas, naturalmente, o número de pacientes felinos crescia
mais quando comparado aos de cães. E sempre tinha uma história relacionada à
experiência negativa contada pelos tutores. Em um final de semana fui fazer um
curso da Dra. Raquel Calixto... e nossa! Foram três dias em que fiquei encantada
ao ver como ela falava com tanta propriedade sobre a espécie e, mais ainda,
ao saber que ela atendia exclusivamente gatos. Ao final do curso, fui direto para
internet buscar algo mais. Deparei-me com uma atualização de cinco meses,
com início imediato, e me matriculei. Lembro que em novembro eu terminava a
atualização e em janeiro já havia tomado a decisão de me dedicar exclusivamente
ao atendimento de felinos, além de iniciar a pós-graduação. No início não foi fácil,
mas eu sabia que estava fazendo o certo. Tudo aconteceu de forma gradativa,
parecia que estava programado, mas, na verdade, encontrei pessoas que
acreditaram e me apoiaram, amigos que incentivaram e, junto a isso, já havia uma
vontade enorme de fazer diferente.
A especialização em clínica de gatos
aconteceu em que momento? O que te
motivou a dar foco aos felinos?

PremieRpet®
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Quais foram as principais mudanças
trazidas pela pandemia, tanto no que diz
respeito à rotina clínica quanto ao
comportamento de tutores e pacientes?

Analisando de uma forma geral, o
que posso dizer é que, durante a
pandemia, tive um aumento de
pacientes no consultório. E isso se
deve a dois fatores: primeiro,
o tutor passou a ter mais tempo para observar seu gato e, com o trabalho remoto,
também passou a ter uma logística melhor para levá-lo à clínica; segundo, com a
presença do tutor em casa, de certa forma a rotina do paciente foi alterada –
observei um aumento de problemas comportamentais, síndrome de pandora (as
famosas cistites comportamentais), lambeduras excessivas (por ansiedade).
Também não posso deixar de citar aqueles casos em que pet e tutor se
aproximaram muito e, agora, com a "volta à normalidade", enfrentam a separação
momentânea. Nosso papel como médico-veterinário é diagnosticar e explicar o
porquê de tudo isso. A teoria em que o gato não se apega e não interage com o
tutor é ultrapassada e quem tem um gato vai entender do que estou falando. A
pandemia, apesar de desestruturar uma rotina entre tutor-felino, os uniu cada
vez mais.
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As especialidades são inevitáveis
para o crescimento da Medicina
Veterinária e a busca por
profissionais mais capacitados
aumenta a cada dia por parte dos
tutores, o que vejo como ponto positivo. O que não podemos perder é a nossa
essência de clínico geral. Não podemos apenas ignorar a arte do exame clínico.
Por exemplo: o oftalmologista precisa fazer um bom exame físico,
independentemente se o problema for ocular, levando em consideração que
algumas doenças sistêmicas afetam os olhos, como é o caso de uveítes
relacionadas a retroviroses.
Com base na sua ampla experiência clínica,
como avalia a mudança no perfil do médicoveterinário com o desenvolvimento das
especialidades nos últimos anos?
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A Medicina Felina se desenvolve
e a cada dia está mais presente
nos quatro cantos do Brasil.
As pessoas têm mais convicção
de que o gato é diferente do cachorro, que ele precisa de cuidados especiais e,
cada vez mais, os tutores buscam profissionais especializados. E o mais
importante: o veterinário tem essa consciência e, ao sair da Universidade, busca
se aprofundar mais nesse universo. Não posso deixar de citar a ABFel (Academia
Brasileira de Clínicos de Felinos), que contribui para esse crescimento,
oferecendo cursos on-line além de um congresso que acontece anualmente.
Temos essa preocupação de capacitar nosso associado, deixando-o sempre
atualizado e preparado para melhor atender seu paciente.
Quais as perspectivas para o
desenvolvimento da medicina felina nos
próximos anos?

"Tudo aconteceu de forma gradativa, parecia que estava
programado, mas, na verdade, encontrei pessoas que acreditaram
e me apoiaram, amigos que incentivaram e, junto a isso, já havia
uma vontade enorme de fazer diferente."
PremieRpet®
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Como você dimensiona o papel da nutrição A indústria de pet food investiu e
investe muito em pesquisa e,
para a prevenção e o tratamento de
com isso, nos traz mais segurança
doenças em gatos?
para prescrever alimentos.
Existem opções de alimentos para todas as necessidades e idades, fazendo com
que aumente a longevidade dos gatos. Sempre digo que a saúde começa pela
boca e vai muito além do que apenas examinar a cavidade oral. Temos que ter a
consciência do que estamos prescrevendo como alimento. Cada paciente
precisa ser avaliado de forma individual, não existe uma receita para todos,
uma recomendação geral. Precisamos orientar os tutores sobre a importância de
oferecer um bom alimento, seja seco ou úmido, sempre aliado à ingestão hídrica.
O modo de vida, se é castrado ou não, domiciliado ou semi-domiciliado, se está
acima do peso, qual a condição corporal desse paciente são perguntas e
observações que precisam ser feitas na primeira consulta. Temos que saber usar
com sabedoria o que o mercado nos proporciona.
Quero fazer um agradecimento
especial à professora Raquel
Calixto, hoje uma grande amiga. Obrigada por me inspirar e me apresentar esse
universo fascinante! Também à Dra. Lireda Drechsler e Dra. Mariana Lira,
que foram minhas maiores incentivadoras a seguir em frente com o atendimento
exclusivo para felinos. A Medicina Felina, além de me realizar profissionalmente,
me presenteou com grandes amigos.
Algo mais que queira destacar?
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8º SIMPÓSIO DE CLÍNICA MÉDICA E
NUTROLOGIA PremieRpet® – FELINOS
CLIQUE AQUI

PremieRpet®

a revista do veterinário 05/2021

6

30

contato@premierpet.com.br

agenda

